
 

زمون كتبي و مصاحبه استان كرمان طي آ بومياز بين داوطلبان ص خود در مشاغل فني و تخصصي برداري و تعميراتي مپنا (سهامي خاص) جهت تامين نيروي انساني متخصشركت بهره
 نمايد.به شرح ذيل دعوت به همكاري مي سيرجانشهرستان نيروگاه سيكل تركيبي سمنگان جهت استخدام در 

  
  الف) شرايط عمومي براي شركت در آزمون

  ابعيت ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشورت -1
  هاي قانوني دائمنجام خدمت سربازي يا داشتن معافيتا -2
  ز تندرستي و توانايي الزم متناسب با وظايفبرخورداري ا -3
  نداشتن سابقه محكوميت جزائي -4
  ارا بودن شرايط احراز شغلد -5
  عدم اعتياد به مواد مخدر -6
 دم اشتغال به خدمت يا تحصيل و نداشتن تعهد خدمتيع -7

  ب) شرايط اختصاصي
  ه شرح ذيل:بر شرايط سني ثداشتن حداك -1
  به بعد در مقطع كارشناسي 01/01/1370متولدين  -
  ع كارشناسي ارشدبه بعد در مقط 01/01/1368متولدين  -
رشته شغلي موردنظر اشتن مدرك تحصيلي مناسب با د -2

  .1جدول  سبر اسا
ان مجاز به شركت در اين قط داوطلبان بومي استان كرمف -3

  باشند.آزمون مي
ب بومي استان لطباشند، داو ذيلافرادي كه داراي ويژگي 

  گردند:كرمان تلقي مي
 را پدر يا همسيب لطداودر شناسنامه شهرستان محل تولد  -

  استان كرمان باشد.هاي بايستي از شهرستان دواطلب
بناي شهرستان براي تعيين بومي بودن دواطلب، آخرين م -

  باشد.تقسيمات كشوري اعالم شده توسط وزارت كشور مي
 ر شرايط مساوي پس از قبولي در آزمون كتبي ود -4

مصاحبه، اولويت جذب با داوطلبان بومي نزديك به محل 
   باشند.نيروگاه سمنگان مي

ي، شركت در طول خدمت گان نهايفته شدبراي پذير -5  
  گونه تعهدي جهت اسكان ندارد.هيچ

ي خالف واقع چه در هر يك از مراحل استخدامچنان -6
ز گردد، ا احراز داوطلبارائه شده از سوي  بودن اطالعات
  ممانعت به عمل خواهد آمد. فردادامه همكاري 

براي داوطلبان  ،لمحل اخذ مدرك و معد بر اساس -7
   شود.نهايي در مصاحبه امتياز در نظر گرفته مي

  ج) مدارك مورد نياز 
صورت  استخدامي (بهشده پرسشنامه فرم تكميل  -1

 .باشددر لينك ذيل قابل دسترسي ميكه دقيق و خوانا)، 
https://my.uupload.ir/dl/5LA5MeBY 

نويسي شده (يك قطعه به دو قطعه عكس جديد پشت -2
  نام الصاق گردد)فرم ثبت

صفحات شناسنامه و كارت ملي (پشت  تصوير تمامي -3
  و رو)

 م (پشت و رو)ئير كارت پايان خدمت يا معافيت داتصو -4
صوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از ت -5

  كه معدل حتما در آن قيد شده باشد.، تحصيل
هاي پستي ما از پاكتراي ارسال مدارك موردنياز الزاب -6

 (در صورت ارسال استفاده گردد 17*25استاندارد 
  .پست) مدارك با

  

  د) ساير نكات  
ر د( رسيدخواهد واجد شرايط طلبان اطالع داو به سازماني مان و محل برگزاري آزمون از طريق پيامكز -1

  ارائه شماره همراه دقت گردد)
دو  يكي از به 04/06/1400 يبايست مدارك الزم را حداكثر تا پايان وقت ادارطلبان واجد شرايط ميداو -2

  ذيل ارسال نمايند: روش
  يروگاه سيكل تركيبي سمنگانن -اده كرمانج 12كيلومتر  -به آدرس سيرجانپست سفارشي- 

   7818157375د پستي ك -برداري و تعميراتي مپناشركت بهره
 يارسال به آدرس ايميل سازمان info@mapnaom.com  اه استخدام نيروگدرج موضوع ايميل با

  سمنگان
ز گردد. به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس ادارك ارسالي براي ثبت نام به هيچ عنوان مستردد نميم -3

  داده نخواهد شد.ترتيب اثر  مهلت مقرر ارسال گردد
ت در اندازي اين شركهاي راهها يا پروژهب حداقل به مدت شش ماه به نيروگاهدواطلبان پس از جذ -4

  سراسر كشور جهت آموزش اعزام خواهند شد.
  هاي موردنيازتخصصرشته و مشخصات  .1جدول 

 جنسيت  تعداد ليسانس/فوق ليسانس  رشته شغلي/مقطع و گرايش تحصيلي رديف
  مكانيك   1

  ها)(كليه گرايش
  مرد  نفر 2

  الكتريك -برق  2
  هاي انتقال و توزيع و الكتروتكنيك)شبكه -(قدرت

  مرد  نفر 1

  ابزار دقيق -برق  3
  خابرات و ابزاردقيق)م -نترلك -(الكترونيك

  مرد  نفر 1

  صنايع  4
  ها)ريزي و تحليل سيستم(برنامه

  مرد  نفر 1

  

 باشند.مياستان كرمان مجاز به شركت در اين آزمون  : فقط دواطلبان بوميتوجه
  

 


